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E aqui estao os recordes

nacionais dos principals jogos

para Intellivision. Caso voce consiga

ultrapassar algumas destas marcas,
fotografe a tela de seu aparelho de

televisao com o numero de pontos obtidos
e envie para o Nucleo de Informacoes do

Intellivision.Voce tera
1

seu recorde registrado

em Digiplay Games.
Comece ja" a treinar. E boa sorte!

Escreva no envelope:

Astros do Disco - Nucleo de Informacoes do Intellivision Digi-

play Games - Estr. do Campo Limpo. 6197 Bl. A Depto de Pla-

nejamento de Produtos Jardim Nadir • CEP 05787 - Sao Pau-

lo - SP

BURGERTIME - 2.401.550

Rene M. Gott

LOCKWCHASE 928.030

Paulus Josephus de Almeida Barbosa

TRON-DEADLY DISCS 1.470.800

Paulus Josephus de Almeida Barbosa

AUTO RACING - 3:19 (CIRCUITO 1)

Luis Fernando Silva Rodrigues Teixeira

SHARK! SHARK! 303.800

Hilton Kiyoshi Hida

ASTROSMASH 1.454.360

Fernando Praes Fernandes
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Intellivision II
A nova dimensao
em videogames

Prepare-se para as novas emocoes do
Intellivision II. Nao satisfeitos em possuir o melhor
videogame do mercado, a Digiplay esta" lancando urn novo

modelo. Mais compacto, leve e supermoderno, o Intellivision

e o aparelho dos sonhos de qualquer jogador. E totalmente

compativel com o antigo modelo. Ou seja, todos os cartuchos lancados

para o sistema Intellivision funcionarao sem problemas nos dois aparelhos.

Os aperfeicoamentos do Intellivision II ampliam ainda mais a distancia

que o separa dos demais videogames. Compacto, o novo modelo ocupa
muito menos espaco e pode ser transportado com maior facilidade. do
quarto para a sala, de sua residencia para a casa de urn amigo, ou para

qualquer lugar que voce deseje.

Os comandos foram remodelados para oferecerem maior controle e

melhor resposta. Os quatro botoes de disparo — o maior oferecido por

qualquer videogame — estao muito mais sensfveis, bastando urn leve toque

para atingir seus inimigos. teclado e de membrana plana, o que diminui o

tempo de resposta entre o toque e a acao. disco de direcao esta" urn

pouco mais alto, o que melhora o controle do jogo. Os nossos controles sao

os unicos com 16 posicoes. Tudo isto para voce aumentar mais ainda seus

recordes.

Intellivision II possui a mesma resolucao gr^fica e capacidade sonora de
seu antecessor. unico que permite imagens tridimensionais com o

meiximo de realismo, cores muito mais vivas e efeitos sonoros de arrepiar.

Intellivision e o unico sistema com pausa. Acionando-se os numeros 1

e 9 simultineamente, o jogo 6 interrompido e ao toque de qualquer tecla,

ele recomeca do ponto em que parou.

Intellivision II traz ainda outra vantagem que nenhum outro aparelho

oferece. Urn LED, ou uma luzinha vermelha que indica que o jogo esta"

ligado. Desta forma o jogador sempre se lembra de desligei-lo ao termino do
jogo, evitando desgastes desnecessa>ios ao aparelho por esquecimento.

Para aproveitar estas vantagens, a Digiplay esta" lancando tambem uma
incrfvel serie de 15 cartuchos emocionantes que, somados aos 16 ja"

lancados, formam a melhor colecao de tltulos de qualquer sistema de
videogame.

Como prova disto, o Intellivision II \& vem com Pitfall, urn dos maiores

sucessos da hist6ria dos videogames.

Na verdade, nao ha' diferenca de
eletrdnica e desempenho entre o
Intellivision I e II. Os cartuchos do
primeiro modelo tambe'm servem para
o segundo e todos os lancamentos
servirao tanto para um como para o
outro aparelho. Atem disso, ele vem
com um design mais bonito, compacto,
elegante e com um estilo mais moderno
e arrojado. E uma boa novidade:

os encaixes dos controles com o
console sao do tipo tomada, o que
permite a utilizacao de joysticks e
outros comandos de competicao.

teclado num4rico continua sendo de
membrana pl&stica, as bolhas, ponim,
foram substituldas por um sistema de
membrana plana.
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HAPPY TRAILS
I

BUMFN'JUMP

BEAMRIDER

(rrun

Num esfonpo sinistra para atrasar

nosso programa espacial
f
urn planeta

hostil colocou um impenetrcivel cam-
po de forga em volta da Terra, e mes-

mo que a nave entre nesse campo, nao

pode sair. Grandes naves sentinelas

defendidas por hordas de naves de
ataque, saturaram o campo de for^a

com uma incalculcivel quantidade de
armamento: bombas zig-zag, naves de
ataque, naves sonoras, bloqueadoras,

rastreadorase perseguidores laranja.

Voce 6 Beamrider, numa desafiadora

jornada para limpar os99 setoresdes-

te campo de fonpa.

Grtificos animados criam uma pers-

pectiva em 3 dimensoes que pratica^

mente fazem voc£ entrar no jogo. Os
efeitos sonoros se intensificam na me-
dida em que novos inimigos preen-

chem a tela. A malha do campo de for-

qa, que 6 composta de 99 setores, es-

t& envolvendo a Terra. Voc6 estar^ lan-

tpando sua estagao espacial com a mis-

s§o de eliminar este campo de forpa.

Na batalha voc§ terd que enfrentar e

destruir um sem numero de alienige-

nas, enquanto foge dos perigos saltan-

do de facho em facho de luz. £ um jo-

go para 1 a 4 jogadores.

PINBALL

Eis aqui os efeitos sonoros, truques,

tiros e dificuldades do fliperama tradi-

cional. SaotrSstelas diferentes, cada
uma com um esquema de jogo. £ vo-

ce quern trilha seu pn6prio caminho.

Pinbai! tern p3ra-choques, fliper e
alvos. Hci pontos e bonificatpoes para

os ganhadores e at£ um sistema de
muitas.

£ um jogo para 1 ou 2 jogadores. Os
efeitos sonoros sao reais! Aut6nticos

"pings", "bongs" e "bings". Boa sorte!

PLHVER 1 Bonu

Trata-se de um jogo muito original: ao

inv6s de voc6 comandar seu boneco,

voc§ altera o caminho por onde ele

passa. Black Bart assaltou a diligSncia

e fugiu para Badlands, um lugar mon-
tanhosoecheiodetrilhas Sua missSo

6 trazd-lo de volta e recuperar o

tesouro.

Carol Shaw, designer de Happy
Trails 6 tamb^m criadordogrande su-

cesso River Raid. curioso 6 que os

jogos s§o inteiramente distintos. En-

quanto River Raid apela para uma
a<^o super veioz, este jogo 6 de inteli-

gfencia e planejamento.

£ um jogo para 1 ou 2 jogadores.

Procure prender Black numa trilha cir-

cular Desta forma voc£ poderS apa-

nhar as sacolas de dinheino sem ser in-

comodado. Se a estrela estiver na te-

la, apanhe-na e tente eliminar o
bandido.

&

Voceesta na estrada cercado por um
monte de carros e vale tudo. Trornbe,

feche, jogue-os fora da estrada, antes
que eles o fa^m. Salte sobre os lagos

e sobre os carros para esmag^-los, cui-

dado com os obst^culos no caminho e

continue dirigindo. Vci correndo, mas
nao d6 tudo de seu carro

T
cuidado com

as curvas repentinas e os obstciculos.

Abra caminho saltandoatrav^s de es-

tradas, mais dificeis a cada jogada, e
tente fazero maior numero de pontos
possivel. Comece com 5 carros, ganhe
outro quando completar 20.000 pon-

tos Oscarroscontrolados pelocompu-
tador tentarao destruf-lo e quanto
maior sua contagem, mais agressivos

eles serao. Marque pontos por cada
carro que destruir e ganhe bdnus em
cada estrada que completar. £ um jo-

go para 1 ou 2 jogadores.

$

SPACE BATTLE

Esquadn5es alienigenas atacam sua
nave-mae. Voc§ possui 3 tipos de fo-

guete para defendS-la e destruir as na^

vesatacantes. Para isso, contecom um
sistema de radar e localize a positpao

do inimigo. turn jogo para 1 ou 3 pes-

soas. Conta com 2 cen£rios de traba-

Iho: o mapa de radar da nave-mae e
uma visao da cabine de comando de
uma nave.

Quando o jogo comega, seu radar
mostra o avanpD dos inimigos. Voo6 es-

colhe os esquadr6e$ que serao ataca-

dos e despacha seus grupos de fogue-

tes. Na segunda fase ocorrea batalha.

Na tela surge sua mira, o espapo side-

ral e as naves inimigas. Rosicione-a so-

bre as naves e dispare contra elas. Os
inimigos atiram em vocS. Sao unsqua-
drados vermelhos que se tocarem sua
mira destruirSo seu foguete. Automa-
ticamente voc§ passar£ para o
proximo.

Enquanto voc£ luta numa das ba-

talhas, o compufador estarei operando
seusfoguetes. Eleelimina uma m6dia
de trgs naves alienigenas para cada fo-

guete que perde. Como o numero de
invasores 6 bem ma ior que o de fogue-

tes, procure nao deixar a batalha nas
maos do computador. Ou seja, voce
deve eliminar os esquadraes o mais r^-

pido possfvel,

Se voce falhar na defesa... 1^ se foi

a humanidade! Ganhe a batalha, sa

ve a nave-mae,

6 Digpiay Gan
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BOXING

Boxing 6 mais uma das excelentes si-

mulates esportivas para o Intellivi-

sion. Trata-se de uma forma inteligen-

te de se extravasar energias, \A que
al6m dos punhos voc§ deve utilizar a

cabe<pa atuando como treinador. Esco-

Iha o lutador cujo estilo mais the

agradar.

Nesta parada nada de marmelada;

o juiz e o proprio computador. Se vo-

ce consegue urn "knok-down" ele faz

a contagem. Um "knok-out" significa

vitoria em qualquer round.

£ um jogo para ser jogado a dois, a

partir de quatro velocidades opcio-

nais. Voce e seu advers^rio escolhem

6 pugilistasdisponfveis, com diferen-

tes niveis de habilidade e resistencia.

Escolhidos os jogadores comega a

luta em 15 rounds, Socos no estdma-

go, figado, nariz e cabega, lintas e to-

das as emo0es deste violento espor-

te. Com um detalhe: efeitos sonoros si-

mulados permitem que voc6 ou<^ os
golpes, a eampanhia e os aplausos da
multidao.

Desde ji, algumas dicas: procure

encurralar seu advers3rio junto 3s cor-

das e trabalhe bastante no abdome
para diminuir-lhe a resistencia.

THE DREADNAUGHT FACTOR/
DESAFIO ESTRELAR

Os tatos mostram que 6 impossfvel,

mas para o seu planeta 6 imperativo!

A fim de destruir o ptaneta Terra, os
Zorbans enviaram as supernaves mais

poderosas da galdxia, os Dread-
naught. Sao gigantescas e seu poder
defogo6in$uperSvel. Raraatadi-lase

salvar seu planeta voo& dispoe de dez
foguetes Novaray.

Como piloto de um intrgpido jato

voc§ derrotou todos os principals ad-

versaries intergalticticos, por6m des-

sa vez tern que realizar um milagre! A
a^ao 6 relampejante, o som incrfvel e
os gr^ficos estelares sao fantdsticos.

Pilote sua nave atrav6s do portal das
estrelas e contenha o agressor Golias.

Se qualquer couragado alcangar o por-

tal das estrelas ... a Terra pode estar

perdida. Deve set" jogado por um joga-

dorapenas.

ADVANCED DUGEONS
DRAGONS/
LABIRINTOS E DRAGOES

No ultimo numero da revista america-

na Eletronic Games foi o 3.° colocado

entne os preferidos, depois de mais de

1 anode seu lanpamento. Voc£ coman-

da uma expedigao de tres her6is para

conquistar as duas metades da coroa

de um rei. Elas se encontram perdidas

numa caverna hostil. na legend^ria

Montanha Nebulosa.

jogo oomega com apenas tn§s f le-

chas. Tudo mais que precisar dever^

lutar para conseguir. Entre sua expe-

dipao e a Montanha Nebulosa fo& dife-

nentes florestas para atravessar, mon-

tanhas de cores variadas para trans-

por e muros trancados £ chave para

abrir Muitos barcos, machados e cha-

ves 6 o que voce vai precisar.

I

N3o! Ainda nao respire aliviado.

Seus inimigos sao terriveis: o rnorce-

go, a aranha e o rato devem ser abati-

dos com um dispano. Jei o dragao ala~

do precisa de tres. As divisoes da ca-

verna e as passagens claream confor-

me voc§ entra nelas. Quern sabe que
desgra^a se espreita na prtixima?

A acao 6 6tima e exige estrat6gia e
reflexos de forma dosada. Pbde ser jo-

gado por 1 ou mais jogadores e apre-

senta 4 nfveis de dificuldade.

BUZZ BOMBERS

D8BD r

Abelhas & sua direita e 3 sua esquer-

da! Abelhas acima de voo&! Abelhas,

onde quer que esteja, abelhas! No
canteiro de flores, armado com sua la-

ta de spray, voc6 abate estas peque-
nas Buzz Bombers sem esmorecer.

Colmdias aparecem aqui e alL. Buzz
Fbp... Buzi... Fbp. Seu amigo beija-flor,

o pSssaro azul, voa de um favo para o
outro comendo mel e marcando pon~

tos para voce. Atinja todas as abelhas

e passe para o proximo nfvel provan-

do ainda uma vez que a vit6ria 6 mais

doce que a derrota.

Procure acertar as abelhas com o
spray tao riptdo quanto possfvel, an-

tes que elas voem at6 em baixo e poli-

nizem as floras. As flores podem apa-

nhar seu tubo de spray numa armadi-

Iha. Uma abelha atingida transforma-

se num favo de mel que o seu amigo

pcissaroazul corner^. Pontos saoano-
tados por abelhas atingidas a cada vez

que o pSssaro azul comeosfavos. Adi-

cionais podem ser anotadosao final de
cada nfvel, pelas colm6ias remanes-
centes. Uma colm6ia 6 criada por uma
ardilosa abelha openSria. Marque pon-

tos suficientes e voc§ ganha uma lata

extra que senS neces^ria nos niveis

mais altos. A disputa torna-se mais^r*

dua S medida em que o jogo vai se de-

senvolvendo. Fbdem participar de 1 a

2 jogadores.

RIVER RAID

Prirneino colocado por mais de 6 me-

ses na pesquisa "Os videogames mais

procurados", realizada pela revista Mi-

cro & Video junto a videoclubes do Rio

e de Sao Paulof River Raid est^ fazen-

do os intellivision^rios rirem a toa. Ele

6 um dos melhores!

Seu objetivo 6 penetrar pelas linhas

inimigas ao longo do rio e destruir o

m£ximo de navios, helicbpteros, pon-

tes, avioese dep6sitosde combustivef,

numa missao sem retorno. Seu esqua-

drao 6 formado por tres jatos, mas a

cada 10 mil pontos um novo jato e

acrescentado como Bonus.

A grande novidade fica por conta da
possibilidade do seu jato voar sobre as

margens do rio
T
um dos pontos mais

criticadosda versao original. Mas pa-

ra nao facilitar demais as coisas, voce

nao pode sobrevoar as irvores. Ao
chocar-se com elas, seu aviao explode.

Treinando bastante, entretanto, voce

poderd voar por algumas trilhas da
flonesta.

A agilidade 6 o ponto forte do jogo,

o que o torna envoivente e pouco can-

sativo. Pode ser jogado por 1 ou 2

jogadores.

Uma dica: se voce nao estiver com
o combustrvel num nfvel muito baixo,

diminua a velocidade quando passar

sobre umtanquee antes determinarT

atire. Assim, voc6 recarrega e ao mes-

mo tempo marca pontos por destruir

o tanque de combustfvel.

8 Digiplav Games Digiplay Games 9



IntauDicas
LANCAMENTOS

Em todas as publicacoes consta o lanca-

mento da fita Space Armada. E o que apa-

receu no mercado foi Space Battle!!??

Edson Azevedo Ribeiro

Brasilia - DF

Foram lancados os dois: Space Battle e

Space Armada.

gfc £fe& gfc&&^ gfc

WW TOC WW WW WW WW

^•^
fffCOffDfS

Gostaria de receber urn boletim com os re-

cordes.

Luis Antonio Galvao

Salvador - BA

A Digiplay Games possui uma secao cha-

mada Astros do Disco onde se encontram

os recordes nacionais — comprovados por

fotografias — dos jogos do Intellivision.

ASSOMBRACOES

Gostaria que fossem criados mais cartu-

chos com temas de tantasmas e casas
mal-assombradas.

Cristina Bosetti

Sao Paulo - SP

Expehmente Labirintos I Dragoes/Advan-
ced Dugeons I Dragons, urn dos jogos de
maior sucesso em todos os tempos para

o Intellivision.

LADY BUG

Intellivision tern: Missao X, Blocked Run-

ner, Lady Bug. Space Battle. Space Arma-

da, Auto Racing e Reversi?

Omar Andres Carmona Cortes

Sao Luiz - MA
• Os dois primeiros /ogos ainda nao foram

criados para o Intellivision. LadyBug pos-

sui versao para Intellivision i venda no ex-

terior. Space Battle, Space Armada, Auto

Racing e Reversi ji podem ser encontra-

dos nos revendedores Digiplay de todo o

Bras/7.

JOGOS DE ESPORTE II

Por que os jogos de esporte s6 podem ser

jogados por duas pessoas?

Gilberto Rigolon

Santo Andre - Sao Paulo

Porque o espaco de memdria necessdrio

para que o computadorjogue com voce~ e"

grande. A participacao de mais de dois jo-

gadores determinaha que nossos jogos

esportivos nao fossem tao perfeitos na

acao e nao tivessem o visual tridimencio-

nal caracteristico do Intellivision.

FITAS

Como posso adquirir as fitas que estao de-

monstradas na caixa-embalagem do In-

tellivision?

Jose de Ribamar Ribeiro Filho

Rio de Janeiro - RJ

Procure estes jogos nos revendedores Di-

giplay de todo o Brasil,

Digiplay Games



JOGOS DEESPORTE I

Ap6s algumas jogadas percebi que no car-

tucho Lock'n'Chase os controles funcio-

nam ao mesmo tempo, seja na vez do 1.°

ou do 2° jogador. E urn defeito?

Wagner Pereira Guerra Rodrigues

Rio de Janeiro - RJ

Nao. Isto ocorre para sua maior comodida-
de. O designerdojogo quis oferecero con-

forto de se jogar com qualquer controle.

Mucleo
In&J sion
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Criacao e Producao:

FONTE EDITORIAL para a SHARP S A
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Jose Luiz Schiavoni
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Jurema Actis
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Juca Machado
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Fernando Tige

Assistentes de Arte e Arte Final:

Maria Cristina M. Verdade, Rejane Luedke
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Andrea Rocha Ribeiro.
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INQUISIDOR

Intellivoice e compativel com o Intellivi-

sion I, fabricado no Brasil. Ja o System
Changer nao. E quanto ao teclado de mi-

crocomputador? Tambem gostaria de sa-

ber a diferencaentre as linguagensdosdi-

versos videogames e por que eles sao in-

compatfveis.

Henry A. S. CorrSa

Rio de Janeiro - RJ

Como a eletrdnica do primeiro modelo do
Intellivision national ja" era iguala do mo-
delo II, todos os mddulos de expansao
System Changer e Computer Module —
Sao inteiramente compatlveis com ele.

Quanto a diferenca entre as linguagens

dos videogames4 simples: a linguagem de
todos 6 a mesma — Assembler. Como os
microprocessadores centrals e os chips

quegeram som e imagem de cada conso-

le sao diferentes, sao tamb6m necessinos

diferentes programas.

B- 17 BOMBER

Quando sera lancado o B- 17 Bomber?

Telmo F. Ladislau

Nova Era - MG
OB- 17Bomber e" urn jogo que exige a uti-

lizacaodo Intellivoice. Nao h& previsao pa-

ra lancamento de nenhum dos dois no
Brasil.

REPRODUCAO

Gostaria de saber se e possfvel programar

ou reproduzir urn cartucho com o pr6pno
console?

Marcos Rogerio Viana

Santo Andre - SP

Nao. Apenas com o console 4 imposslvel

programar um cartucho.

MEMORIA

Quale mem6ria do console Intellivision I?

I e o II sao compativeis?

Jose Alex G. da Silva

Lagoa Santa - MG

A memdria RAM dos consoles Intellivision

Ielle'del4 kbytes, mas os cartuchos pos-

suem memdria RAM de at6 12 kbytes

INCOMPATIBILIDADE

Aqui em casa todos gostariamos de saber

se o Intellivision s6 aceita cartuchos dele
proprio, para que nao se estrague o apa-
relho.

Emerson Leonel Correa

Sorocaba - Sao Paulo

Sim. os cartuchos para Intellivision sdpo-
dera' serjogados no Intellivision. que hi
sao versoes dos jogos Intellivision em ou-

tros sistemas. Apesarde apresentarem o
mesmo nome. estes cartuchos saomcom-
pativeis com outros sistemas porque res-

peitam as caracteristicas t^cnicas de um
determinado console.

Digiplay Games 11



OVIDEOGAMEENTRANUMANOVADIMENSAO.

Suas emogoes aumentaram: chegou o novo Intellivision II. menor videogame que voce ja viu.

Compacto, leve e super-moderno, Intellivision II jap B com Pitfall, o jogo de maior sucesso no

exterior. Intellivision II e o unico videogame com pausa de jogo. Tern super-controles com 16 po-

sicoes. Comandos que dispensam conexoes. Imagens tridimensionais. Efeitos sonoros de arre-

piar. Lancamentos Outubro: Night Stalker Boxing

Labirintos e Dragoes Space Battle Lancamento
Novembro: Happy Trails Beamrider Desafio Es-

telar Pitfall Pinball River Raid Lancamentos
Dezembro: The Masters of Universe - He Man Bump
'N' Jump Atlantis * Demon Attack.


